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Endringer ved Holla 10- årige skole etter høstferien 
Inspektør på barnetrinnet, Anette Nagelhus, har søkt permisjon i 6 måneder fra 21. oktober. Hun skal 
starte i et vikariat i Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG. For oss på Holla 10-årige skole er det 
spesielt fordi Anette Nagelhus har vært på skolen vår i 21 år.  Så ser vi at det kan være spennende for 
henne å prøve seg i noe nytt; med nye utfordringer, nye fagmiljøer og en mulighet til å se skolen fra en 
annen side. Slike erfaringer er alltid nyttig å ta med seg. I hennes sted har vi tilsatt Else Ljungstrøm som 
inspektør og spes.ped.koordinator i samme tidsperiode. Else Ljungstrøm har også lang erfaring fra skolen 
vår i ulike roller, og vi er glade for at hun går inn i Anettes oppgaver fra samme dato. 
 
Else Ljungstrøm går ut av sine timer. Det betyr timeplanendringer på småtrinnet. Ukeplan på det enkelte 
trinn vil gi mer info om dette. Vi har tilsatt en ny vikar som heter Øyvind Lindstrøm. Vi ønsker ham 
velkommen til oss! 
 
Foreldremøtet i SFO 
Mandag 30. september hadde vi foreldremøte i SFO. Hjem, skole og SFO trenger å samarbeide tett for å 
skape et trygt og godt skole- og SFO-miljø. I møtet snakket vi blant annet om at det er viktig å kunne leike 
sammen, sitte rolig ved matbordet, vente på tur, lytte, tåle tap og nederlag, bruke lave stemmer ute og 
inne og forholde seg til beskjeder som blir gitt. Det er primært et foreldreansvar å øve på disse tingene, 
men skole og SFO støtter selvsagt opp under dette arbeidet. Det blir sendt ut referat fra møtet.  
Noen av disse utfordringene har vi også i skolen. Skolen har de samme lokalene som SFO, men rammene 
og grensene er ulike. Lærere vil snakke direkte med foresatte til de elever som strever med dette, enten 
på utviklingssamtaler eller at lærere tar kontakt når ting oppstår. Vi har som skole et mangfold av elever. 
Derfor er det også viktig å vise raushet og omsorg når noen ikke helt klarer alt. Og for de som klarer det 
meste, er det viktig å ikke «henge seg på» i noe som de vet er feil eller ikke helt realt. 
 
Infoheftet og Infomasjon om lovverket 
Alle foresatte skal nå har fått «Infoheftet Holla 10-årige skole 2019-2020». Her har det til tross for 
korrekturlesing blitt feil på noen hefter i forhold til kontaktlærere. På hjemmesida vår vil informasjonen 
være korrekt.  
Alle foresatte skal også ha fått «Et trygt og godt skolemiljø for alle elever ved Holla 10-årige skole 2019-
2020» Dette handler om Opplæringslovens kapittel 9A. Kontakt skolen om noen savner heftet (et eller 
begge). 
 
Tilsyn i forhold til §9A 
Holla 10-årige skole skal ha tilsyn fra Fylkesmannen i Telemark. Informasjon om dette vil dere finne på 
baksiden av dette infobrevet. Leder og nestleder i FAU og leder og nestleder i skolens elevråd på barne- 
og ungdomstrinn vil bli invitert til oppstartsmøte mandag 28. oktober kl. 14.30-15.30. 
 
Med vennlig hilsen  

 
Anne Lindgren  Anette Nagelhus  Erik Andre Hoff 
 



  

 
 
 


